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AMERIKOJ
Didžiausis tvanas. Žuvo 

40 žmonių.
Pittsburg, Pa., 3 rugsėjo. 

—Trijose valstijose, būtent 
Vakary Virginijoj, Ohio ir 
Pennsylvanijoj buvo didžiau
si tvanai. Siautė audra ir 
lijo nepaprastas lietus, kokio 
dar šiose apygardose niekuo
met nematyta. Nuostoliu 
padaryta daugiaus, kaip ant 
$2,000,000. Daugybė šeimy
ną likosi be pastogės ir joms 
reikalinga pagelba. Nedė
lios naktį daugelį miestu pa
dengė nepermatoma tamsa. 
Daugiausia nukentėjo sekan
ti miestai: Washington, Bea
ver, Burgattstown. Mažes
nės upės visos išsiliejo iš 
krantu.

Nekuriais gelžkeliais turė
jo liautis vaikščioję trauki
niai. Žmones apėmė baisi 
išgąstis. Ligišiol suskaity
ta, kad žuvo 40 žmonių. Dau
giausia prigėrė Collers, W. 
Va.

Kivirčiai su Anglija.
Anglija nori, kad ginčai 

dėlei Panamos kanalo būty 
perduota išrišti Haagos tri- 
bunalui. Vienok iš Washing- 
tono praneša, kad Su v. Vals
tijų valdžia visai nenori, kad 
tribunalas nuspręstu apie 
kanalą. Ji sako, kad tenais 
esanti didžiuma europiečiu, 
kurie neprijaučia Amerikai.

Nugirdo degtine, paskui 
išnaudoja.

Degtinės fabrikantai nesą
žiningai išnaudoja Aliaskos 
žuvininkus ir kalnakasius. 
Jie privežė Aliaskon galybes 
degtinės ir girdo jąja tam
sesnius žmones. Žmonės pa
skendę girtuoklystėje, duo
dasi išnaudoti ir visai nusto
ja žmoniškumo.

Iš San Francisco praneša, 
kad keli šimtai žuvininku vi
sai sudumavojo nuo girtuo
kliavimo.

Nelaimė ant gelžkelio.
Shawana, Wis., 1 rugs.— 

Greitasis miegamasis trau
kinys, kuris buvo išėjęs iš 
Chicagos anksti rytą, likosi 
sudaužytas, nes vanduo bu
vo nuplovęs reles. Septyni 
žmonės užmušti, 20 sunkiai 
sužeista. Lengviau sužeis
tu yra labai daug.
Motinų apginimo draugija

San Francisco susitvėrė 
draugija, kuri globos mote
ris, turinčias vaikus. Josios 
tikslas iškovoti pensijas naš
lėms, kurios turi vaikus. 
Taip pat rūpinsis, kad mote- 
rįs, kurios turi gimdyti, prieš 
pagimdymą ir po pagimdy
mui tūlą laiką gautu pensiją 
iš valdžios iždo.

Kapitalistai dinamita- 
toriai.

Šalę Woodo, kuris kaltina
mas dinamito suokalbyje lai
ke Lawrence’o streiko, kalti
na dar du J. Collins iš Cam
bridge, kuris augina veisli
nius šunis, ir tūlą Fred 
Atteaux. Visi jie yra po 
kaucija $5,000. Collins beto 
dar kaltinamas už nelegališ- 
ką dinamito pervežimą Bos
tono gatvėmis.

Partijos susipešė.
Havana, Kuba,, 4 rugsėjo. 

—Vienas žmogus užmuštas 
ir trįs sunkiai sužeisti laike 
partijų peštinės miestely Ma- 
riel. Peštynės kilo iš prie
žasties rinkimo mokyklos se
kretoriaus. Užmuštasis ir 
sužeistieji priguli prie pir
meiviu partijos.
14.000 darbininkų pasiren

gę ant streiko.
Chicago, Ill., 4 rugsėjo.— 

Suvienytas komitetas kary 
darbininku pranešė įvairioms 
kompanijoms, kad jeigu jos 
nesutiks ant vienos dėl visy 
arbitracijos komisijos, tuo
met tarybos bus pertrauktos 
ir į 24 valandas Chicagoje 
sustreikuos 14.000 kary dar
bininku.
Kova tarpe streikierių ir 

milicijos.
Charleston, W. Va., 3 rug

sėjo.—Šiandien buvo susirė
mimas tarpe streikuojančiu 
mainieriy ir gvardijos, kuri 
saugoja mainas. Dešimts 
mainieriy sužeista. Padėji
mas yra labai opus. Penki 
tūkstančiai mainieriy yra ap
siginklavę šautuvais. Šian
dien pribūna dar keturios 
kompanijos milicijos. Mai- 
nieriai pienuoja užpulti ant 
milicijonieriy.
Keistai nusigimęs kūdikis

Philadelphia, Pa., 4 rug
sėjo.—Jeff ersono Medikališ- 
koj Collegijoj daktarai tiri- 
nėja keistai nusigimusį vai
ką, kuris turi jau 2 metu. Jo 
akyse atsispindi dvi pirmuti
nės jo vardo raidės. Ženklai 
labai aiškys.

Tėvai buvo nutarę duoti 
jam tą vardą pirm, negu ji
sai buvo užgimęs. Kuomi iš
aiškinti tokį keistumą, sunku 
pasakyti.

12 žmonių žuvo ugnelėj.
Los Angeles, Cal., 4 rugs.
Dvylika žmonių, o jy tar- 

)e 6 vaikai, žuvo ugnelėje, 
turi išnaikino pasilinksmini
mo vietas Ocean Park. Ka
reiviai, kurie daboja griuvė
sius, tvirtina, kad tie žmo
nės tikrai žuvo.

Gaisras padarė milijoni
nius nuostolius.
Suvalgė 9į svarų mėsos.

New Yorko aldermanas 
Frank Dotzler suvalgė 9į 
svary mėsos, 19 bulky duo
nos ir išgėrė 11 puoduku ka
vos. Tokiu būdu New Yor
ko aldermanui pasisekė gau
ti premiją nuo vieno iš re- 
puolikonišky kliuby.

Nežinojo, jog apsivedė.
Tūlas William Quinn iš 

Chicagos paėmė šliubą su 
Ona Berliner. Vienok apie 
apsivedimą patirė tiktai se
kantį rytą, kuomet išsipagi
riojo. Pasirodė, kad jauni
kis buvo visiškai girtas. Da
bar, nebagėlis, padavė mel
dimą, kad norįs persiskirti, 
nes netiesotai apsiženijo. 
Šliubą ėmęs pas Justice of 
the Peace.

Kantoriui sustreikavo.
Vienos Chicagos episkopa- 

liškos bažnytėlės giedoriai pa
kėlė streiką, nes susipešė su 
bažnytėlės užveizda. Dabar 
jie išstatė ties bažnyčia pi- 
kietą ir neleidžia giedoriy 
skeby.

UŽSIENY J
Kariumenė išardė laido

tuvių procesiją.
Rymas, 2 rugsėjo. 5,000 

žmoniy sekė paskui grabą 
anarchisto Troja. Procesija 
buvo visiškai rami. Kuomet 
procesija ėjo centrališkomis 
miesto gatvėmis, ant jos už
puolė gauja kariumenės ir 
policijos. Grabas buvo iš
verstas iš pavažo ir jį paskui 
uždėjo ant kebo.

Ant kapiniu buvo laikytos 
prakalbos. Laidotuviy va
dai areštuoti.
Milijonas merginų negau

na vyrų. .
Londonas. Pagal paskuti

nę Anglijos valdžios apy
skaitą, Anglijoje yra suvirš 
milijonas daugiau motery, 
negu vyry. Tokiu būdu dau
giau nei milijonas Anglijos 
motery negauna sau vyry. 
Beto vyry daug daugiau sė
di kalėjimuose. Ant 1000 
kaliniy-vyry yra tik 139 ka- 
linės-moterįs.
Namai, kuriuose nereiks 

tarnų.
Paryžius, 1 rugsėjo. Pabu- 

davota namas ant septyniy 
augšty, kuriame nereikės 
tarny. Apačioje bus įtaisy
ta virtuvė, kurioje keps ir 
virs visa, kas bus reikalinga 
viso namo gyventojams. Bet 
gi kambariai bus prieinami 
tik turtingiemsiems, nes me
tinė randa vieno kambario 
‘šneša netoli $2,000.

Tokiu būdu ponija nori pa- 
siliuosuoti nuo tarny ir tar
naičių samdymo.
Streikuoja bovelnos dar

bininkai.
Kobe, Japonija. Waka

yama apygardoje sustreika
vo bovelnos darbininkai. 
Kožnas darbininkas* davė 
žodį laikytis iki paskutinio
sios ir užsimokėti $250 baus
mės, jeigu neišlaikytu savo 
žodžio. Savininkai dar ne
nusileidžia.

Socijalizmas Chinijoj.
“The Call” sako, kad nau

jos idėjos skina sau kelią 
Chinijoj. Maždaug 200 drau
gijų, kurios turi 200,000 na
riu, jau stoja ant naujo ke
lio ir pasirengę skelbti soci- 
jalizmo idėjas. Kantone yra 
susitvėrusi “Darbo Partija”, 
kuri nori įkurti socijalistišką 
koloniją.

Ispanijos republikonai 
susivienyjo.

Ligišiol Ispanijoje buvo la
bai daug įvairiu republiko- 
nišky partijėliy, kurios tar
pe savęs kėlė baisius vaidus. 
Dabar gi visos tos partijėlės 
susivienyjo į vieną didelę 
republikony partiją, kurios 
vadovu paskirta garsus kal
bėtojas Aloarec. Republiko- 
ny partija stengsis nuversti 
karališką valdžią ir apskelbti 
Ispanijoje republiką. Ji 
stengsis atskirti valstiją nuo 
bažnyčios, įkurti kaip galint 
daugiaus mokyklų ir įvesti 
teisingus dėl visy mokesčius. 
Partija varo smarkią agitaci
ją. Todėl galima manyti, 
kad karališkos valdžios die
nos Ispanijoje jau suskaity
tos.

Perplaukė kanalą.
Dover, Anglija, 4 rugs.— 

Du geriausi Dovero irklinin- 
kai įstatė šiandien rekordą, 
perplaukdami La Mancho ka
nalą ant valtelės. Kuomet 
jie išvažiavo nuo Francijos 
xrantu, jūra buvo labai au
dringa. Vienok jie atplau
kė į Angliją laimingai, nors 
valtelė buvo maža.

Balkanų viešpatystės.
Balkany viešpatystėse ei

na didelis bruzdėjimas. Iš 
vienos pusės Albanijos suki
bimas. Sakoma, kad albanu 
sukilėliai nori paliuosuoti iš 
kalėjimo senąjį turky sulto
ną Abdul Hamidą. Bruzdė
jimas eina Macedonijoj, kuri 
nori susivienyti su Bulgarija. 
Serbijoj ir Bulgarijoj žmonės 
reikalauja pradėti su Turki
ja karę, nes turky kariume
nė išskerdė daug bulgaru ir 
serby. Juodkalnija visai per
traukė ryšius su Turkija.

Albany sukilėliai paleido iš 
Uskiubo kalėjimo 1200 kali
niu. .

Italai paėmė turkišką 
laivą.

Konstantinopolis, 4 rugsė
jo. Italy kreiseris įėjo į uo
stą Makri (Mažojoj Azijoj) ir 
paėmė turky karišką laivą, 
turis buvo tame uoste nulei
dęs inkarą. Užėmimas šito 
uosto turi labai didelę svar
bą, nes jame labai gera prie
plauka.

Iš Rymo praneša, kad ita
lai siunčia dar 2000 kariume
nės, kad 'tik greičiau sumu
šus turkus. Sakoma, būk 
italai norį paimti didžiausį 
Mažosios Azijos miestą Smir
ną.
Pitmutinė moteriškė karo 

teisme.
Rymo kariškame teisme 

neseniai gynė kaltinamuo
sius profesorius Teresė La- 
briola. Tai pirmutinis atsi
tikimas, kad moteriškę įlei
džia, kaipo advokatą, į ka
rišką teismą.

RUSIJOJ

Trįs kareiviai išpuolė iš 
orlaivio.

Budapešt, Vengrija, 4 rugs. 
—Trįs kareiviai išpuolė iš or
laivio ir užsimušė. Nelaimė 
atsitiko laike karišky ma
nevru.

LIETUVOJ
Kaip prasiskolinę dvar

poniai?
“Kurjer Warszawski” ra

šo, kad Lenkijos dvarponiai 
esą labai prasiskolinę. Žemie
čiu kredito draugija esanti 
jiems paskolinus 108 milijo
nus rubliy.

Dvarponiai gali nebėdavo- 
i;i. Už juos užstos valdžia. 
Ji visuomet juos šelpė.

Rygos lietuvių teatras.
Rygoje gyvuoja teatro 

draugija vardu: “Žaislas.” 
“Žaislo” tikslu esą įkurti Ry
goje nuolatinį teatrą. Bet 
ligi to dar labai toli šaukia. 
“Žaislo” viršininkas p. Jaka- 
vičius buvo pas Rygos mies
to viršininką prašyti pinigiš- 
kos paramos. Prašęs 3,000 
rubliy metinės paramos. 
Miesto galva prisižadėjęs, 
kiek galėsiąs, remti p. Jaka- 
vičiaus prašymą.

Miesto galva labai išgyręs 
lietuvius. Apie tai praneša 
“Rygos Naujienos.”
Nemunas Rusijoj ir Prū

suose.
Rūsy laikrašty “Russ. Vie- 

domosti” yra patalpinta 
straipsnis apie Nemuną. Ra
šytojas labai gailiasi, kad 
valdžia neikiek nesirūpina 
sulyginti Nemuno dugną. 
Jau dabar nuo Kauno iki Jur
barko gali važiuoti tik visiš
kai mažiukai garlaiviai. Net 
ir tie tankiai užeina ant sek- 
lumo ir užtrunka ant keliu 
valandy. Jeigu taip bus ir 
toliaus, tai garlaiviai visai 
negalės vaikščioti ir Nemu
nu galima bus plukdyti tik 
sienojai. Tuo tarpu Nemu
nas labai vandeninga upė. 
Pakraščiai puikys ir suteikia 
keleiviui didžiausią pasigro
žėjimą.

Visai kas kita Prūsu pusė
je, nuo Smalininku iki Klai
pėdos. Dugnas iščystytas. 
Viskas padaryta, kad garlai
vystė puikiai plėtotysi. Ir 
todėl Prūsu pusėje Nemunu 
vaikščioja gana dideli laivai.

Ir visur ta prakeikta caro 
valdžia uždėjus savo leteną, 
visur kenkia progresui ir net 
paprastam gaspadarnumui.

Lietuvių kalba.
Žmoniy švietimo ministe

rija Panevėžio mokytoju se
minarijai paskyrė 400 rubliy 
apmokėti lietuviu kalbos mo
kytoją 1912—13 m. Draug 
pranešta Vilniaus apskričio 
globėjui, jog ateityj jis pri
valo kasmet prašyti tam tik
slui po 400 rub.
Juodskverniai rūpinasi.
Kaip rašo “Gaz. Codz.”, 

Kauno vyskupas Girtautas 
jau pasiuntęs kunigams cir
kuliarą, liepdamas jiems da
lyvauti rinkimuose valstijos 
Dūmon. Esą tai reikalinga 
kataliku visuomenės naudai.

Kaip-gil... Be Puriškevi- 
čiaus ir juodskverniy jokios 
tvarkos Dūmoj nebus. *

Sudegė dirbtuve.
Šiauliai. Neseniai čia su

degė didelė ody dirbtuvė 
žydo Rogalino ir malūninin
ku bendrovės malūnas. Po
ra šimtu darbininku ir ju 
šeimynų liko be uždarbio.

Japonija ir Chin i ja.
D-ras Sun Yan-Sen buvęs 

prezidentas Chinijos repu- 
blikos sako, kad su laiku ga
li kilti tikra karė tarpe Japo
nijos ir Chinijos. Buvęs pre
zidentas sako, kad Chinija 
jokiu būdu negalės atsiremti 
prieš Japoniją, nes ši yra 
daug galingesnė. Padėki
me, Mandžurijoj Japonija 
turi labai daug kariumenės 
ir tą kariumėnę vis daugina. 
Jeigu kiltu karė, tuomet ja
ponams būty labai lengva 
paimti Chinijos sostinę Peki
ną. Todėl Sun-Yat- Sen pa
taria perkelti sostinę į Nan- 
kiną, kuris randasi pietuose.
Bedievių skaičius didinasi.

Prieš 30 mėty Austrijoje 
buvo 3,000 bedieviu. Prieš 10 
mėty bedieviu buvo jau 
6000. Dabargi pagal val
dišką statistiką bedieviu jau 
esama 20,000.

Blogos naujienos...

Rinkimai Rusijoj.
“Russk. Slovo” apskaito, 

kokius maž-daug atstovus 
norį pravesti IV-jon Dūmon 
įvairios partijos. Taigi, opo
zicija statanti savo kandida
tais: 17 advokatu, 7 laikraš
tininkus, 3 žemiečiy įstaigų 
veikėjus ir 2 gydytoju. Afi- 
cieriy ir dvasiškųjų tarp opo
zicijos atstovu nėra nei vie
no.

Spalininkai statą 2 miestu 
pirmininku, 2 pirkliu, 1 mie
sto dūmininką ir 2 profeso
rių.

Nacionalistai statą savo 
kandidatais: 6 bajorvedžius, 
1 gubernijos žemiečiu įstai
gos viršininką, 6 miesto pir
mininkus, 3 bankierius, 4 
mokykly direktorius bei in
spektorius, 2 dvarininku ir 8 
dvasiškuosius.

Dešinieji statą: 6 atsista- 
čiusius generolus ir pulkinin
kus, 2 vicegubernatariu, 5 
stačiatikiu vyskupus, 4 po
pus, 4 policijos valdininkus, 
1 kalėjimo gydytoją ir 1 
miesto mėšlavežį.

Ir kogi galima laukti nuo 
tokio dūmos personalo? Joje 
truks tik budelio^bet gal 
da ir tą išstatys kandidatu.

Linksma žinia katali
kams.

Pagal vyriausybės surink
tu žinių, nuo 1904 ligi 1909 
mėty Lietuvos, Lenkijos ir 
Gūdy gubernijose priėmė ka
taliku tikėjimą šitiek sta
čiatikiu:

Siedlecko gubern. 101,751 
žm., Liublino— 50,688, Vil
niaus— 26,700, Minsko — 
15,556, Suvalky — 14,308, 
Volinijos — 5358, Padolės 
5,074, Gardino — 4,668, Vi
tebsko.— 4,486, Kijevo — 
1,982, Kauno —1,600, Magi- 
levo— 1,536, Varšavos 
580 žmoniy.

Išviso minėtose 13 guber
nijose per viršminėtą laiką 
priėmė kataliku tikėjimą ne
mažiau, kaip 232,851 'žmo
gus.

Malonioji Rusijos vieš
nia.

Gardino gub., Graudžiu 
sodžiuje, 10 varsty nuo Gar
dino, pasirodė cholera. Su
sirgo jau keli žmonės ir vai
kai. Vienas vaikas mirė.

Matyt, kad cholera labai 
įsimylėjusi į Rusiją.
Turkestano sapiorų byla.

Praneša iš Taškento, kad 
prasidėjo kareiviu - sapiory 
teismas už dalyvavimą suki
lime. Teisia išviso 228 sa- 
piorus, iš kuriy 125 žmonės 
pirmojo batalijono, 103 — 
antrojo. Iš jy 213 kaltina
mi, kad jie norėję, bendrai 
susitarę, užmušti visus ne
tinkamus jiems aficerius ir 
priversti vyriausybę išpildyti 
šiuos reikalavimus: duoti 
geresnį maistą, sumažinti 
kareiviavimo laiką, sumažin
ti darbą, pakeisti aficeriy 
garbinimą ir t. t. 17 karei
viu, tame skaičiuje buvusis 
studentas Edmundas Hesse- 
nas, kaltinami, kad buvę 
vyriausiais kurstytojais ir 
maišto sumanytojais.

Dideli nuostoliai.
Šią vasarą apie Telšius la

bai daug nuostoliu ūkiui pri
darė lietus, krušos ir perkū
nijos. Nuo pavasario buvo 
taip smarkus lietus dviem 
atvejais, kad vėlybesnį vasa
rojų užplakė, vietomis išne
šė; paskiau išdžiovino, tik 
vietomis retkarčiais pasirodė 
lietus, bet tankiausiai su le
dais ir pragaištinga perkūni
ja. Apie liepos mėn. vidurį 
ėmė lyti, bet vėl daug kenk
damas. Apie Varnius, Luo
kę ir kitur krito ledai. Per
kūnija, kaip žmonės sako, 
seniai bebuvusi taip žalinga, 
kaip šiemet. Gaubeliuose 
trenkė į klevą; pas Janapolę 
sudegino vieno ūkininko tro
bas; Dylbuose užmušė Ru- 
peikį ir uždegė butą, kuria
me sudegė ir antry mėty kū
dikis; Bertašiškiu sod., pas 
Kaltinėnus, nutrenkė 9 mė
ty vaiką, prie žąsy sėdintį; 
Degučiu sod. sudegino vieno 
ūkininko butą ir 1.1. Baugu 
ir besiklausyti.
Lietuviai socijalistai Sibi

ro ištrėmime.
“Laisvė” gavo laišku iš 

keliu lietuviu- socijalistu, ku
rie buvo teisiami sykiu su Z. 
Aleksa. Jie visi laimingai 
pasiekė Sibiro tyrus. Jiems 
paskirta apsigyventi Irkut
sko gubernija. Verbylams, 
vyrui ir žmonai paskirta vie- ' 
ta netoli nuo gelžkelio. Jie 
rašo, kad padėjimas ištrem
tųjų tose vietose esąs sun
kus. Tiek inteligentai, tiek 
darbininkai daugiausia min
ta arbata. Uždarbiu veik 
jokiu nėra. Jie prašo pri
siųsti jiems knygy, ką malo
niai padarys “Laisvės” re
dakcija.

Atsėdėjo savo bausmę.
Šiomis dienomis iš Vil

niaus kaliniu raty paleido du 
politikos prasikaltėliu lietu
viu — Povilą Žitkevičių ir 
Kazimierą Matulį. Juodu 
buvo kaltinamu tuo, kad pri
gulėję prie s. d. partijos, 
varė agitaciją ir 1.1. Baus
mės abudu atbuvo po 4 me
tus, be to prieš teismą išsė
dėjo po 2 metu su viršum. 
Sunkiai duodasi žmonėms 
laisvė!

Apie universitetą.
Vėlios paplito kalbos apie 

Vilniaus universitetą. Gir
dėti, kad neužilgo miesto 
valdyba vėl svarstysianti tą 
klausimą. Būsiąs sušauktas 
viso Šiaurės-Vakaru krašto 
atstovu ir šiaip visuomenės 
veikėju susivažiavimas. Rei
kėtų ir lietuviams tame su
važiavime dalyvauti.

Išsidalinimas Į viensė
džius.

Paškonįs, Pan. pav. Ga
ly- gale ir mūšy sodžius išsi
dalino į viensėdžius. Mati
ninkai, kuriuos sodiečiai mai
tino veltui, davė 5 rub. ant 
“magaryciy.” , Žinoma, vy
rai tuom labai apsidžiaugė. 
Pasikinkė arklius ir nuvažia
vo į Saločius. Iš ten atsivežė 
degtinės. Prasidėjo puota. 
Gėrė ir barėsi visą naktį. Pa
skui prasidėjo ir peštynės, ku
rios užsibaigė ne visai malo
niai. Vieną vaikiną taip su
mušė, kad net daktaras atsi
sakė gydyti. (“L. Ū.”)
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SPAUDOS BALSAI KARALIAI IR ŽMONĖS
Unijų reikalai.

Musu laikraščiai pradėjo 
daugiau rašyti apie unijas. 
Širšinas apie jas atsiliepė 
“Darbininku Viltyj”. Pir
miau apie tai rašė p. S. Ge
gužis. Vienok jisai nepama
tė to paprasto fakto, kad vi
sokiu esama uniju.

Širšinas nupeikia United 
Mine Workers of Amerika ir 
stato pavyzdžiu Industrial 
Workers of the World.

“Dilgėlės” (N18) nuo sa
vęs priduria:

“...kaip rodosi, tai ta unija turi ita
liškus, lenkiškus organus (laikraščius) 
ir bene po vieną slavišką ir švedišką. 
Tai dėlto, kad šioj unijoj eina pirm vis
ko apšvietos darbas.“

Principe reikėtų sutikti, 
kad reikalingas yra uniju rei
kalus gvildenantis laikraštis. 
Tik ar j’sai galės būti beša
liškas, kuomet tarp uniju ei
na kova? To bešališkumo 
uniju laikraščiui labai, labai 
reikėtų.

Vakarų Varpas”.
Antras to laikraščio N jau 

geresnis. Bent rašyba ge
riau sutvarkyta. Kuomet pir
mą “Vakaru Varpo” N visi 
laikraščiai nekaip pasveikino, 
4‘Vakaru Varpas” smarkiai 
supyko ir sušuko: “dar negi
mus, o bando žudyti!”

Niekas nebando žudyti. 
Tik kritikuoja. Beto nereikė
tu imti iš kitu laikraščiu 
straipsniu, nenurodant, iš kur 
imama.

Darbo biuras.
“Tėvynės” (N35) rašoma:
“Susiv. Liet. Amerikoje steigėjai, 

įkurdami Susivienyjimą, sumanė įkurti 
prie jo darbininkų biržą, kurioje lietu
viai bedarbiai ir tik ką atkeliavę gaiety 
gauti tinkamą pagelbą ir informacijas 
(žinias). Jie net 15fŽ> visų gautų S. L. 
A. įplaukų skyrė tos biržos įsteigimui ir 
palaikymui. Tokiu būdu jie šį klausi
mą dėjo pamatan to budinko, kurį lie
tuviai, jų nuomone, turėjo pastatyti 
išeivystėje“.

Toliaus nurodoma žydu ta
me klausime veiklumas. Jie 
turi savo biurus visuose di
džiuose uostuose. V. K.Rač
kausko nuomone, darbo biu
ras parankiausia būtu įstei
gus prie S.L. A. Toliaus ra
šoma:

“Šito sumanymo įkūnijimui aš pa
duočiau šiokį pieną. Šiuo tarpu, išpra- 
džiy, Darbo Biuro suorganizavimą turė
tų paimti į savo rankas vienas žmogus. 
| keletą mėnesių, ar į metus laiko jam 
pasisektų pradžią padaryti ir darbą prie 
šiokio- tokio vienodumo privesti, vaš
kui ateinantis 28 seimas pradėtąjį dar
bą peržiūrėtų ir planą užtvirtintų. Sei
mas turėtų išrinkti komisiją, kuri turė
tų dirbti, rankų nenuleidžiant“.

p. V. K. Račkauskas apsi
ima vesti pradinį organizavi
mą. Apie lėšas sakoma:

“Pats darbas būty idėjos darbas, tad 
vargiai kada ištesėtume priderančiai už 
jį atlyginti visiems, kas prie jo rankas 
pridėtų“.

Ateityje pasitikima auku 
iš draugijų ir visuomenės, 
taip pat ir minimališkos mo- 
kesties nuo tu žmonių, kurie 
teirausis darbo.

Paduodame šį sumanymą 
be jokios iš savo pusės kriti
kos.

Visur tos pačios šnekos.
Emil Seidel rašo į “The 

New York Call” (247):
“Viaviena, ar susitiksi farmerį iš Te

xas ir Oklahoma, ar medžiu darbininką 
nuo Mississippi, Wisconsin ar Minnesota, 
ar mainierj iš vakarų, ryty ar piety, ar
ba darbininkus by kokios industrijos ša
kos, by kokio krašto,—tuoiaus išgirsi 
tą pačią istoriją. Ir klausydamas, kaip 
pasakos vienas, gali manyti, kad taip 
pasakoja visi.“

Išties, tas pats vargas ry
tuos, vakaruos, žiemiuos ir 
pietuos. Niekas šiandien 
nesako, kad jam gerai. Prieš 
tą vargą reikia gi kovoti.

Inteligentai ir kunigai.
Vilniškė “Viltis” dūsauja, 

kad svietiškoji inteligentija 
nelabai teduoda pinigu ant 
statymo “Saulės” narny Kau
ne. Anot “Vilties”, tai esąs 
negeistinas apsireiškimas.

Ar nepasakyty “Viltis”, 
kaip daug pinigu davė ilga
skverniai ant statymo Lietu
viu Tautos Namy Vilniuje? 
Juk jie beveik tą namą boi
kotuoja.

Kelias prie šlovės 
ir pinigų.

“Būkie čėdlyvas ir doras! 
Būkie paklusnus ir veiklus! 
Visuomet dirbkie ir klausyk 
senu žmonių!’’

Tokius patarimus duoda 
seni žmonės jauniems žmo
nėms. Bet juo toliau męs 
brendame į kapitalo purvy
ną, juo mažiau yra vilties, 
kad tos geros rodos išsipildy
tu. Štai vienas anglu laik
raštis nurodo, kad didžiuma 
garsiu žmonių kilo iš varg
dieniu. Nurodo pavyzdį 
Franklino, Linkolno ir kitu. 
Gaila tiktai, kad tie nekvies
ti patarėjai nepasako, kiek 
Linkolnu ir Franklinu žuvo.

Argi tai mažai gabiu vai
kučiu ir mergaičių žūsta prie 
ūžiančiu ir kriokiančiu maši
nų? Argi tuos vaikinus ir 
merginas galima kaltinti, kad 
iš ju neišėjo didžiausi mok
slininkai?

Tie vaikinai ir merginos 
turi pilną teisę paklausti vi
suomenės ir valdžios: “ką gi 
jūs davėte mums, kad męs 
galėtume išlavinti savo dva
siškas pajiegas?” Tuomet vi
suomenė ir valdžia turėtu pa
rausti iš gėdos, nes iš teisy
bės, ji duoda milijonus ant 
laivu, šautuvu, kareiviu už
laikymo, penėjimo gauju po- 
licmanu. Bet nei visuome
nei, nei valdžiai nerūpi, kad 
milijonai vaiku nyksta tarp 
fabriku dūmu.

Todėl pasakymas, kad 
šiandien galima prasimušti 
kelią, yra labai melagingas. 
Tai gali padaryti tik vienas 
iš šimto, ar net tūkstančio. 
Ir tai jisai gali pasiekti tik 
vidutinę laimę. Augščiausio 
gi išsiplėtojimo veik niekas 
negali pasiekti. Paskui dar, 
kada kapitalistai mato, kad 
koksai nors varguolis iškilo 
viršun, jie stengiasi jį suvi
lioti, patraukti į savo pusę. 
Jie siūlo jam tūkstančius. 
Tokiu keliu nevieną jau suvi
liojo.

Taip tai einasi šiandien 
žmogui, kuris nori pasidary
ti “šlovingu ir pinigingu”.

Bet pažiūrėkime į dalyką 
iš kitos vėl pusės. Štai gimė 
pas Astorienę Astorukas. 
Dar negimęs turėjo milijo
nus. Už ką, dėlko, už kokius 
gerus darbus? Ogi už tuščią 
nieką. O tokiu Astoruku yra 
tiek, kiek yra milijonierių. 
Ju vaikai gali prasimušti sau 
kelią, nes jiems po panosia 
viskas.

Todėl ir yra giliai netei
singas sanprotavimas, kad 
žmogus gali būti laimingu, 
jeigu tik nori. Oi, daugelis 
žmonių nori būti laimingais! 
Jie dirba per amžį, o kaip 
tuščias ju kišenius, taip tuš
čias. Vietoj to, kad rūpin
tis^ kad vieną-kitą pakeiti į 
viršų, velyk kelkime visus. 
Keldami visu gerovę, sykiu 
pakelsime ir savo. -

Senu žmonių šnekos mūsų 
gadynėj tankiai visai netiku
sios. Jiems išrodo, kad jie 
tiek turės, kiek pasisės. 
Jie nenori, o gal ir negali 
suprasti, kad dabar vieni sė
ja, o kiti lesa.

Bostonietis.

“Numirėliai geri”.
Nei vienas žmogus, kuris 

atnešė žmonijai daug gero, 
nesusilaukė didelės pagarbos 
prie savo gyvos galvos. Kiek
vienam darbo ir minties mil
žinui reikėjo kantriai išgerti 
kartybės taurę. Daugelį iš 
j U ant laužu sudegino, dau
gelį nukankino, kad vėliau 
pasinaudoti ju darbo vaisiais.

Visi geriausi poetai, visi 
išradėjai buvo išjuokti. Pa
sakoja, kada garsusis Ediso
nas atsiuntė Francijos mok
slu akademijai savo fonogra

fą—tai keli akadeipčikai pa
vadino jį tuščiakalbiu. Da- 
bargi kas nėra girdėjęs gar
saus Edisono vardo? Kuomet 
toji pati Francijos moksly 
akademija turėjo ištarti sa
vo nuomonę apie Bellio tele
fonus, tuomet akamedija iš
tarė: “žingeidus instrumen
tas, bet be naudos”. Kasgi 
šioj gadynėj nesinaudoja te
lefonu?

Visgi tie išradėjai dar gali 
būti laimingi, nes juos nenu
žudė, neapšaukė piktos dva
sios pasiuntiniais. Juk žuvo 
Bruno, Galilėjus, būty žuvęs 
kanauninkas Kopeminkas, 
jeigu nebūty spėjęs laiku nu
mirti. Kuomet buvo praneš
ta apie nuolatinę kraujo cir
kuliaciją mūšy kūne, tuomet 
jį pavadino paskutiniu pa
kvaišėliu.

Betgi, bent kas gali pasa
kyti, jog taip buvo, bet dabar 
nėra .Oi, ne! Taip yra ir dabar. 
Visi šviesesni vyrai,1 geresni 
išradėjai esti minios apjuokia
mi. Juos arba pirštais užba
do, arba žiūri į j y sumanymus 
su pasityčiojimu.

Ot, kada jie numirtu, tada 
jie geri. Visi juk žinome, 
kad Ad. Mickevičius buvo po
nijos ir kunigy priešas. Bet, 
dabar jie jį garbina. Mat, 
numirėlis negalįs atsikellti ir 
užprotestuoti. Mūšy V. Ku
dirka, P. Višinskas, J. Biliū
nas buvo dideli žmoniy drau
gai ir kunigijos priešai. Kuo
met jie buvo gyvi, juos nesi
drovėjo pravardžiuoti, pilti 
ant jy galvy pamazgas, bet 
kada jie numirė, tuomet 
jiems atleido nusidėjimus. 
Mat, numirėliai nebaisys.

Daugelis silpnesniy veikė
ju, matydami, kaip į juos 
pirštais bado, matydami 
žmoniy tamsumą, tik sumoja 
be vilties ranka ir pasako: 
“et, teprasmenga tasai dar
bavimasis”.

Vienok taip šnekėti, tai 
reiškia nemylėti nei savo 
mokslo, nei savo žmoniy. 
Juk. reikia atminti, kad žmo
nių akįs buvo per amžiy am
žius užristos, kad ant žmo- 
niy nugaros per amžiy am
žius krovė visokiy burty naš
tą. Argi taip jau greitai ga
lima atpratinti žmones nuo 
seno manymo?

Milijonai išleidžiami ant 
žmoniy varžymo. Į žmoniy 
smegenis įaugo seni suprati
mai.. Negalima gi viena va
landėle padaryti žmones švie
siais ir rimtais.

Reikia betgi atminti, kad 
kovoti šiandien jau daug 
lengviau. Męs jau turime 
laisvę skelbti savo žodį, ko 
nebuvo seniau! Męs jau ma
tome, kad sėkla, kurią pasė- 
jome, pradeda augti bujoti. 
Argi tai nesuramina nupuo
lusios dvasios, argi tai nepa
stiprina kovoje?

Taigi, broliai, turėkime

Zinių=žineles.
Stenografijos tėvas.

Francijoj neseniai mirė 79 
metu amžiaus dabartines 
stenografijos tėvas, Abatas 
Emil Diuploije. Pradinė 
stenografijos arba greitraš- 
čio forma buvo žinoma dar 
senovės egiptiečiams. Nuo 
ju jinai pateko graikams ir 
rymiečiams. Ryme tam ti
kri greitraščiai užrašinėdavo 
viešas kalbas ir senato posė
džiu protokolus. Jie rašė y- 
patingais ženkleliais, kuriuos 
išrado, pirmame šimtmetyj 
prieš Kristų gramatikas Ti
ronas. Viduramžiuose ste
nografija nupuolė kartu su 
puolimu rymiškos civilizaci
jos; Tirono ženklelius užmir
šo, bandymai gi sustatyti 

naują sistemą nenusisekė. 
Tas pats buvo ir naujuose 
laikuose su įvairiausiais ban
dymais. Pirmas nusisekęs 
bandymas prigulėjo. Diuploi
je ir jo broliui Gustavui, ku- 
riedu 1839 m. išrado ypatin
gą stenografijos sistemą. Ji
nai plačiai išsiplatino per jų
dviejų įsteigtą Paryžiuje In
stitute “Stenographique des 
Deux—Mondes.” Abatas 
Diuploije, jaunystėje klausy
damas profosoriy, pradėjo 
išradinėt būdą greitam ir 
teisingam lekcijų užrašinėji- 
mui, nes mokyklų rankve- 
džiy tuomet buvo mažai ir 
jie buvo brangys. Tyrinėji
mais senųjų greitraščio si
stemų jis pasiekė savo tiks
lą ir iš pat šakny permainė 
senąjį metodą. Diuploije 
nusprendė, jog reikia trum
pinti ne čielus atskirus žo
džius, bet užrašinėt paskir
tais ženkleliais daugiausia 
vartojamas skiemeny sąjun
gas. Tokiu būdu atsirado 
dabartinė stenografija. Da
bar vartojama keletas steno
grafijos sistemy, paveizdan, 
Habelsbergero, Štolco ir ki- 
ty, bet visos jos remiasi Diu
ploije išradimu. Jisai pri
taikomas ne vien prie euro
piniu kalby, bet ir prie japo
niškos, turkiškos irkity.

Važiuos prie šiaurinio 
polio.

Amundsen’as, kuris atra
do pietinį poliu, važiuos 1913 
metais prie šiaurinio polio, 
su tikslu įsmeigti savo šalies 
vėliavą į nejudantį šiaurinio 
žemės puskamuolio tašką. 
Vokiškoji bevieliniu telegra
fu draugija paveda drąsiam 
keliauninkui naudotis savo 
stočia ant Špicbergeno salos. 
Tos stoties veikimo plotas — 
dieną 1000 verstu, naktį — 
2000 verstu (kaip žinoma, 
dienos šviesa kenkia besi- 
skleidimui elektros bangu). 
Nuo Špicbergeno iki šiauri
nio polio — 1600 verstu, tai
gi, būdamas prie polio, A- 
mundsen’as naktyje galės 
gaut žinias nuo Špicbergeno. 
Bet ar galės jisai pats siusti 
telegramas? Tas priguli nuo 
augštumo bevielinio telegra
fo masto ant jo laivo (jisai 
važiuos ant to pat “Fram”, 
ant kurio važiavo F. Nanse- 
nas). Pagal apskaitlįavimu 
reikia manyti, kad jo apara
to veikimo plotas sieks 600 
verstu dieną ir 1200 verstu 
naktį. Reiškia, paskučiausias 
žinias Amundsen’as galės 
mums prisiust, būdamas dar 
per 400 verstu nuo polio. 
Visa kelionė užims 5—6 me
tus.

Vynas ir vištos.
Vienas vištų augintojas, 

kaip praneša francūziškas 
laikraštis “Kosmos”, atsky
rė dvyliką vištų, šešiolikos 
mėnesiu senumo, ir padalijo 
jas į dvi partijas, po šešias. 
Vienos partijos vištoms jis 
duodavo normališką maistą; 
antros partijos vištoms jisai, 
apart maisto, duodavo kas
dieną dešimtį centilitru vy
no. Vyną duodavo maišy
damas jį su duona ir vištos 
labai noriai jį lesė. Paskui 
pasirodė, kad vištos, kurios 
gaudavo vyno, į 4 mėnesius 
padėjo ant 148 kiaušiniu 
daugiau, negu “blaivosios” 
vištos. Paskiau tapo išban
dytos ir aštuoniu mėnesiiį 
senumo vištos, ir pasirodė, 
kad tokio pat skaitliaus viš
tų partija, kuriai duodavo 
vyno, į keturis žiemos mėne
sius padėjo ant 87 kiaušiniu 
daugiau, negu partija, kuriai 
vyno neduodavo.

(Iš “Pr. i L.”)
Susitiko J. Stropus.

Neseniai į mano rankas papuolė fran- 
cūzu dienraštis “Le Figaro”. Radau fe
nais labai įdomios medžiagos apie nuvytą
jį nuo trono Morokkos karalių (sultaną) 
Mulai Hafidą.

Morokkos šalis guli šiaurės Afrikoje. 
Jau nuo keliu metu fenais eina baisi kova 
vietiniu žmonių su francūzais ir ispanais, 
kurie nori išplėšti jiems ju tėvynę. Sun
ku tikėti, kad morokkiečiai galės nusikra- 
«tyti svetimą jungą. Perdaug mažai jie 
teturi dvasišku ir fizišku spėkų, ir per
daug tu spėkų turi j u priešai. Kaip Egyp- 
tą užėmė anglai, kaip Tripolį savinasi ita
lai, kaip Algiriją su Tunisu pasiėmė fran- 
cūzai, tas pats laukia ir Morokko. Pran
cūzai ir ispanai turi ten savo kariumenę. 
Tenais viską rėdo tu kraštu pasiuntiniai, 
o pačiu morokkiečiu valdžia rėdo tik iš 
vardo.

Mulai Hafidas karaliavo keturis me
tus. Karaliaus titulą jisai gavo tik tuo
met, kuomet pasirašė ant visu popieru, 
kokias jam pakišo po nosia francūzai su 
ispanais. Nuo to laiko karalius pasidarė 
lėle, žaisleliu francūzu rankose.

Jisai sau ramiai glamonėjosi su savo 
keliais šimtais pačiu (ten viešpatauja daug
patystė), buvo nuolaidus su svetimžemiais, 
bet su savo žmonėmis buvo tyronas. Ry
tu kraštuose despotizmas visuomet žydė
jo. -Karaliaus užgaida buvo įstatymu jo 
šuniukams.

Tuo tarpu, kada karalius smaguriavo, 
skendo fimiamo dūmuose, žmonės, kai
miečiai kėlė baisią kovą prieš svetimže- 
miu užpuolimą. Apačia, liaudis, nors ir 
be vilties ant pasisekimo, gynė, kaip mo
kėjo, savo kraštą; viršus gi—karalius ir 
jo ministerial—rašėsi ant vekseliu, kuriais 
parduodavo savo tėvynę.

Šiemet Mulai Hafidas turėjo apleisti 
troną. Jį užėmė kita “lėlė”, kita, tokia 
jau siuobuojanti nendrė. Patsai gi Mulai 
Hafid persikėlė Francijon.

Rytu karaliui, kuris savo gyvastyj nė
ra matęs mūsų dienu stebuklu, kiekvienas 
mažmožis buvo didžiausi dyvai. Jisai bu
vo Marseille, Lione, Paryžiuj, dabarpavė- 
siauja Vichy. Prie jo pristojo pulkas dai
nininkių, jį lydi įvairus reporteriai, įvai
rus aiškintojai. Rytu karaliaus mašna 
pilna. Už pardavimą savo tėvynės fran
cūzu valdžia duoda jam pensiją. Jisai 
mėto tuos pinigėlius, tarytum, patsai bū
tu užprakaitavęs.

Sutinka čigonu chorą— šia jums 100 
franku! Sutinka gerą artistą- šia tau 200 
franku! Sutinka ubagą—ir tą apdovano
ja. Jisai visados ramus. Jeigu giedri die
na—jo veidas spindi laime. Jeigu lytin
ga -karalius sako:—tebūna Alacho valia.

Ramiai, smagiai plaukia karaliaus 
dienos. Kiekvieną jo žingsnį aprašo tie 
buržuaziniai laikraščiai, kuriems niekas 
ant svieto nerūpi, kaip tik būbnyti, būb
nyti ir būbnyti.

Tuomi gi laiku, ten toli už gražios 
Francijos giriu ir už- puikiuju Ronos pa
kalniu likosi senoji karaliaus tėvynė. Ten 
liejasi žmonių kraujas, ten atskiros taute
lės kelia maištus prieš atėjūnus. Ten ar
domos šeimynos. Ten graudžiai verkia 
merginos, netekusios savo jaunikiu. Apa
čia verda, putoja, liepsnoja kerštu. Vir
šus gi ramiai sau linksminasi už francū- 
ziškas pensijas.

Kuomet aš skaičiau apie laimingo kara
liaus keliones po Franciją; kuomet aš skai
čiau apie teriones nelaimingos jo tautos,— 
man prisiminė paskutinės Lietuvos ir Len
kijos dienos...

* **
Žymus lenku rašėjas Wladislovas Rej- 

mont rašo dabar plačią apysaką. Josios 
vardas: “1794 metai”. Tai paskutiniai 
Lenkijos ir Lietuvos metai. Puikiomis 
spalvomis pieša Rejmontas ponijos ištvir
kimą.

Visur baliai, visur skamba muzikos 
garsai, visur puikus aficieriu ir darnu pa
rėdai. Bet obuolys tik iš viršaus gražus. 
Vidurį jau palietė puvėsiai. Vyrai neži
no, kur ju žmonos, o tosios nežino, kur ju 
vyrai. Silpnas karalius Stanislovas, di
džiausias pasauly mergininkas, svyruoja 
iš vienos pusės į kita. Juomi are ir akėjo 
rusu pasiuntiniai. Senatoriai paperkami, 
didžiūnai parsidavę. Niekam nerūpi, kad 
tai paskutinės Lenkijos dienos. Aplinkui 
tik muzika, tik linksmybė.

Varšavoje gi jau stovi rusu kariume- 
nė. Lietuvoj tas pats. Rodosi, reikėtų 
pastatyti paskutines pajiegas, kad atsi
gauti. Bet kas tau davė. Karalius už
imtas su burtininkais, sapnu aiškintojais, 
merginomis.

Tai taip išrodo viršus. Tuo tarpu 
apačia, Varšuvos miesčioni ja, amatninkai 
juda-kruta. Aplink Kosciušką renkasi 
visa, kas dar dora, gera, kas dar nepa- 
skendo purvuose. Kraujuose skęsta ge
riausi žmones. Juos naikina kazokai, juos 
tremia Rusijon, Sibiran. Doresnieji ra
šytojai kviečia prie kovos. Bet viršus, 
bet ponai to nieko negirdi.

Jiems ne galvoj, kad žūna šalis.
Wladislovas Rejmontas puikiai apra

šo vieną ponišką pikniką ant Nemuno 
kranto. Aplinkui puikus Nemuno gojai. 
Po šimtamečiu ąžuolu pavėsiu susirinko 
didžiūnai ir saldžios, kaip bučkis, poniu
tės. Jie šoka, linksminasi, šampanas, kaip 
upė, bėga, tarnai jiems pritūpčioja. Pa- 
galiaus jiems nusibodo. Pasidarė liūdna.

Vienam aficieriui ateina j galvą min
tis. Sugalvota—padaryta. Atveda 
ant pikniko karvę. Nuliūdę veidai vėl pa
sidaro linksmais. Kunigaikštienė melžia 
karvę. Josios pirštukais primelžtą pieną 
geria, kaip balzamą. Geria lašais, nes 
daug neprimilžo. Paskui pasirodo, kad 
pienas nekoks tebuvo, nes ji milžo apsi
movus pirštinėmis... Na tiek jau to.

Staigiai iš šalies pasigirdo baisus, šir
dį perveriantis šauksmas. Visi išbėgo ant 
kelio. Gi žiūri: tai kazokai varo į Sibirą 
tėvynės mylėtojus, kurie kovojo su ginklu 
rankose už tėvynę. Nelaimingieji šaukia
si pagelbos.

Bet puikus aficieriai nesijudina iš 
vietos. Ju širdįs užaušo. Bričkos su be
laisviais pravažiavo ir ponija vėl sugrįžo 
po senu ąžuolu pavėsiu. Jiems vėl pasi
darė liūdna. Staigiai pamatė mergaitę 
begrybaujant. Tuojaus ją nutvėrė, parė
dė vandens karalaite. Pristatė aplinkui 
faunu. Tie pradėjo rėžti ant būbnu, triū- 
bu ir litauru. Mergaitė šaukia, verkia. 
Bet ponija nudžiuginta. Išmislas visiems 
patinka.

Procesija patraukė į pilį, nes buvo 
vakaras. Tik štai pasigirdo kurčias bal
sas seno sodiečio: “atiduokite man mano 
vaiką! Kam jūs jį man atėmėte...”

Tai ne sodietis šaukė. Jo lūpomis 
šaukė visi baudžiauninkai, visi doresni tos 
gadynės žmonės!

“Atiduokite mums mūsų vaikus!”
O tie vaikai žuvo nuo baudžiavos pit- 

ku, nuo rusu nagaiku! Ar ne puikus pa
veikslas?

Paskui praėjo dar metai, kaip audra 
praslinko Kosciuškos sukilimas. Ponija 
pardavė savo šalį. Karalius Stanislovas 
pasirašė ant popieros, kad daugiau jau 
nesąs karaliumi, ir persikraustė Peterbur
gan.

Jam liko jo dvarai, jo turtai, jo mū
rai. Ponijai liko ju baudžiauninkai. O 
kiek žmonių žuvo, jiems tai ne galvoj.

Nors ir juodžiausios būtu dienos, nors 
šalis nustotu savo liuosybės, ponijai ne 
galvoj: by tik šiandien gerai. By tik 
šiandien užtenka vyno taurėse ir šaiposi 
gražios merginos.

Taip išrodo karaliai ir taip išrodo 
žmonės tragiškose dienose. 

* *
*

Dar paveikslėlis, jau paskutinis. Šeši 
milijonai persu neriasi iš spėkų, kad tik 
prilenkti dangų savo palaimintai šaliaų 
bet paskendusiai varguose. Rusu kazo
kai, anglu švarkuoti diplomatai derasi dė
lei tautos turtu.

Juju gi karalius ramiai sau lėbauja 
Odesoj. Caras jam pavedė rūmus, davė 
didelę pensiją. Bet jam dar to negana. 
Jisai nori grįžti į savo kraštą ir vėl užimti 
sostą. Jam pasiseka ir vėl liejasi krau
jas, vėl viena žmonių dalis liepsnoja ker
štu prieš kitą. Tuomi naudojasi rusai ir 
anglai. Jie užneria dar smarkiau kilpas 
ant tautos gerklės. Dabar jau viskas jieri^s 
priguli. Tik dėl vardo pastatė būk tai 
persišką valdžią.

Karalius grįžta Odeson. Ramiai plau
kia jam dienos. Jisai pertekęs saldybėse. 
Jo ministerial turi savo dvarus, savo pa- 
locius. Ko gi jiems dauginus reikia?

Puikus sodnai, vėsus fontanu čirškė
jimas, šimtai merginu, mėlynas dangus, 
palaiminta šalis! Taip tai einasi kara
liams ir tiems, kurie su jais.

Apačioje gi kraujas upeliais bėga,apa
čioje žūsta vaikai, vyrai, tėvai, ardomos 
šeimynos ir j u gerovė. 

* * *
Kame gi tautos meilė, kame gi žmo

nių meilė? Kas gina savo krašto liuosy- 
bę, kas savo krauju apmoka už ponijos 
smaguriavimus? Gi liaudis, gi žmonės, 
gi ta purvinoji apačia. Kas parduoda tau
tą ir savo šalies laimę? Gi viršus, gi di- 
džiūnija. Atsiminkime lenkmečio damutę:

Kad drąsiai liaudis su ginklu ėmė veikti,
Tad ponai dėl čyžiy rokavos.
Kad liaudis sušuko: “numirt ar nuveikti“, 
Tai ponai sau rūmuos puotavo!

L. Prūseika.

I



GRAŽYBE. Juokų kąsneliai.
Gražybes supratimas ir at

jautimas yra žmonėms įgim
tas jausmas. Męs mylime 
gamtą, nes ji graži. Męs ją 
daugiausia mylime tuomet, 
kuomet ji yra gražiausia. Pa
vasario sodnai, girios, pie
vos, Įkvietkos mums daugiau
sia patinka, nes jie tuomet 
gražiausi ir daro maloniausi 
įspūdį. Gražus paveikslas, 
gražus išdirbinys, puikus pa- 
locius tuojaus pritraukia mū
šy akį ir širdį, nes juose męs 
pamatome grožybę, kokios 
kituose daiktuose nematome. 
Taip lyginais yra ir su žmo
nėmis. Juo gražesnis žmo
gus, juo jo veidas malones
nis ir kūnas gerai suaugęs, 
juo smagiau mums su juomi 
susieiti. Motinos gėrisi sa
vo vaikais, kurie gali būti 
priskaityti prie gražiyjy. Tė
vai didžiuojasi savo sūnais, 
kurie stipriai suaugę, mitrys 
ir sumanys.

Pasigėrėjimo gražybe nie
kuomet negalima bus išnai
kinti, nes gražybės atjauti
mas visur lygus. Bet ant 
nelaimės mūšy gadynėje ir 
su gražybe, kaip ir su dau
geliu kitu dalyky, nėra vis
kas gerai. Darbininky vai
kai auga tokiame varge, kad 
jy kūnas negali, kaip rei
kiant išsiplėtoti. Tyjy gi 
vaiky vaikai turi gimti dar 
menkesniais. Dūmai, dul
kės, troškus oras, menkas 
maistas užkerta kelią dėl 
gražybės išsivystymo.

.Štai pereitą žiemą vienas 
Chicagos dienraštis paprašė, 
kad darbininkės merginos 
prisiysty redakcijon savo 
portretus. Paskui ponia Rus
sel turėjo iš ty portrety iš
rinkti gražiausią. —Neužilgio 
ty portrety buvo didelės 
daugybės. Ponia Russel ir 
kiti pradėjo rinkti gražiausi 
portretą. Bet tasai darbas 
buvo jai labai sunku atlikti, 
nes gražiy portrety buvo la
bai daug. Iš to ponia Russel 
ir kiti sprendė, kad Chicagos 
merginos esančios labai gra
žios ir jy yra labai daug. Pa- 
našy konkursą (varžytines) 
padarė dar ir Milwaukee laik
raštis. Ir ten pasirodė, jog 
yra tūkstančiai gražiy mer- 
giny.

Kad tarpe darbininkišky 
šeimyny atsiranda labai daug 
gražiy merginy, tai tiesa, 
kurią negalima užginčyti. 
Iš to galima pasidžiaugti ne 
tik vaikinams, bet ir visai 
visuomenei. Bet aš norė
čiau paklausti, ar ilgam ta 
gražybė. Man išsirodo, kad 
mūšy dukrelės pergreitai nu
vysta.

Štai vyras, kuris turi 40 
mėty, dar yra pilname žydė
jime, kuomet ty pačiy mėty 
moteris jau vaikščioja susi
kūprinusi. Kad tai teisybė, 
irgi nei vienas negali užgin
čyti. Moteris yra silpnesnė, 
o vargo tankiai turi dvigu
bai, todėl taip greitai ir nu
vysta.

Todėl aš manau, kad mer
ginos, kurioms yra brangi 
ne tik sveikata, bet ir gražy
je, turi rūpinties apie ryto
jaus dieną. Kada vainikėlio 
lapeliai nubyrės, tuomet jau 
bus pervėlu. Reikia bran- 
gyti savo jaunas dienas ir 
traukti jas kuoilgiausia. 
Smertis nei vienam nėra ma
loni. Todėl, sesutės, kas no
ri nenustoti gražybės, stver- 
kimės už šviesos, knygy, mo- 
kinkimės ginti savo reikalus.

Ona Adomaitienė.

Nemoka patįs vaikščioti.
Moksleiviai, kurie nemoka 

patįs vaikščioti, surengė sa
vo seimelį Chicagoje. Išviso 
tokiy vyry esama 34. Žino
ma, pirm viso ko buvo mi
šios. Nutarė leisti savo laik
raštėlį “Moksleivi”.

Tai bus tie patįs dūšiy ga
nytojai, tik be ilgy skverny.

Laisvoji Sakykla.
N31 “Tėvynės” patėmi- 

jau redakcijos atsakymą, 
<ur nurodoma, būk aš, parva
žiavęs namo (į Montello, 
Mass.) iš XXVII seimo, ne
žinojau ką pranešti savo 
tuopai ir t. t. Man įdomu 
būty žinoti, iškur “Tėvynė” 
žino, ką aš kalbėjau kuopoje 
apie seimą. Jeigu “Tėvy
nei” kas nors apie tai prane
šė pagal savo supratimo, tai 
už svetimas nuomones aš ne
galiu atsakyti. Dabar aš 
pats pakalbėsiu, ką manau a- 
pie seimą ir ką pranešiau S. 
L. A. 17-tai kuopai.

Paskutiniame seime aš pa
mačiau, kad diduma seimo 
delegaty ir pati Centro val
dyba Susivienyjimui gero ne
velija. Padėkim, svarstant 
klausimą apie “Tėvynės” 
perkėlimą iš tautiško namo, 
net pats V. K. Račkauskas 
pripažino, kad tautiškas na
mas randasi ne bizniavoj 
vietoj. Tas dalykas visam 
seimui buvo gana aiškus. 
“Tėvynė” perkelti reikėjo, 
bet seimas nubalsavo, kad ji 
liktysi prie vietos. Antras 
dalykas su tautišku namu. 
Jisai nuolat reikia lopyti; o 
pelno atneša vos 2%. Apie 
tai ir seimas ir valdyba nei 
mažiausia nesirūpino. Apie 
tai aš pats seimui nieko ne
sakiau, nes mačiau, kad ma
no balsas bus balsu šaukian
čio pūščioje. Būty tik kilus 
polemika, kaip ir dėl “Tėvy
nės” reikaly.

Kadangi mačiau, kad vis
kas nerimtai vedama, tai at
sisakiau nuo Susiv. Apie tai 
pranešiau kuopai.

Viršminėtą raštelį, bus jau 
4 savaitės, kaip pasiunčiau 
“Tėvynei.” Netik kad ne
patalpino jo, bet ir jokio at
sakymo nedavė.

“Tėvynės” N 33 p. A. B. 
Strimaitis rašo straipsnį apie 
lygy mokestį. Pasakoja ten 
apie mūšy kuopą, nežinoda
mas nei jos numerio. Pas
kui dar sako, būk aš esu ra
šęs varde 17 kuopos prieš tą 
mokestį ir užmeta man, būk 
aš sugriovęs kuopą.

Jokio protesto aš nerašiau. 
Tai melas. Griauti gi man 
ir nereikėjo. Gana buvo pa
pasakojus, kad Susivienyji- 
mo dalykai stovi apverktinai. 
Didžiuma nariy mane supra
to ir sykiu su manim išstojo. 
Tai matot, kaip išties buvo. 
Ponai Račkauskas ir Stri
maitis iš mano prisiysto laiš
kelio galėjo gerai žinoti apie 
priežastis mano išstojimo. 
Bet nusiduoda nežiną ir ko- 
lioja, kaip drūti.

H. Stankus.
Nuo R e d. — Šj laišką talpiname, 

nes autorius sakosi negavęs vietos “Tė
vynėje”. Atsakymy jau nedėsime.

Garlaiviai be garo.

Šį pavasarį Kopenhagoj ta
po pastatyti du naujos siste
mos laivu; skiriasi jie nuo 
paprasty laivy tuomi, kad 
vietoj garo mašiny varo juos 
aliejiniai motorai. Vienas iš 
ty. laivy “Selandija”, pri
klausantis Danijos Ryty A- 
zijos kompanijai, jau atlikęs 
pirmutinę savo kelionę, lai
mingai sugrįžo atgal. An
tras laivas, pramintas Kris
tijonas X, tapo parduotas 
vokiečiu Hamburgo Ameri
kos Linijai. Nauji laivai tu
ri daug gėry ypatybių ir iš
vaizda jy kitokia. Jie suvis 
be kaminy. Nesant dūmy, 
jie bus daug valesni ir kelei
viams bus daug smagiau. 
Medžiaga motory varymui 
yra žemiausios ryšies alie
jus, taigi bus daug pigesnis 
už anglis. Šios mados lai
vai yra daugiau erdvesni,

Chicagos prasigarbinęs tautiškas “inteligentas” prašo pas savo darbdavį-bankieriy 
ant “drinkso”.

nes juose nėra nė pečiu, nė 
katily, nė angliy sandeliu. 
Darbininky skaičius bus ma
žesnis; priežiūra taipgi labai 
lengva. Pasirodžius šiems 
laivams, visur pripažinta jie 
daug patogesniais už kittfs. 
Anglija net sumanė greitu 
IMku statyti tokios ryšies 
kariškus laivus. Nemano at
silikti nuo to ir Vokietija.

Anglijos laikraščiai tvir
tina, kad šie naujieji laivai 
greitu laiku įvykdįs revoliu
ciją garlaivystėje. Sakoma, 
jog garas jau savo rolę atlo
šė. Ar tas tiesa, ateitis pa
rodys. Ašai.

Korespondencijos
Binghamton, N. Y.

Pavasarį š. m., kada buvo 
čion atvažiavęs kunigas Re
meika, tada buvo prisakęs, 
kad visus socijalistus išvary
tu iš “burdo” ir išbrauktu iš 
Šv. Juozapo dr- stės, nes į ją 
priguli keliatas socijalisty. 
Kad viskas geriaus pavyktu 
padaryti, tai ir pats kun. Re
meika žadėjo paprašyti dievo, 
kad jis padėty apsivalyti nuo 
socijalisty. Bet dievas, tur
būt, jo prašymą atbulai su
prato, nes virto kitaip. Rug 
pjūčio 25 d. buvo Juozapie- 
čiy metinis susirinkimas, kur 
rinko visą naują valdybą, ir 
visus išrinko socijalistus, iš
skyrus maršalką, bet ir tas 
socijalistams prijaučiantis 
žmogus.

Toliaus tikimasi ir konsti
tuciją permainyti—padaryti 
laisvesne, nors to labai bijo
si “šventieji”.

Vietiniai anglai, lietuviai ir 
vokiečiai soči jalistai žada pa
rengti baliy.'ant naudos agi
tacijos ir žada persikviesti 
ant visos savaitės kalbėtoją 
anglą. Pa vasary j, kada bu
vo toks pat balius,, tada pel
no liko į $50.00. Tikimasi ir 
dabar. Laimingai!

Viską girdėjęs.
Lewiston, Me.

1 d. rugsėjo, Music svetai
nėj, atsibuvo protesto mitin
gas prieš laikymo kalėjime 
Ettor-Giovannitti, parengtas 
bendrai L. S. S. 105 kp. ir ang
ly socijalisty. Kalbėjo ang
liškai B. J. Legere, lietuviš
kai—Juozas Šmitas; abu I. 
W. W. organizatoriai. Nuro- 

ldė visas kapitalistu šunybes

laike Lawrence’o streiko, 
kaip su dinamitu darbavos 
kapitalisty tarnai, norėdami 
prisikabint prie darbininky 
vadovy, bet jiems su tuo ne
pavyko, nes vis buvo apsirik
ta, kur padėt.

Daugiaus nerašysiu, nes 
kurie skaito pirmeiviškus 
laikraščius, tai tie žino. Tre
čias kalbėjo keletą minučiy 
William Barlow, iš Bath, 
Me., kandidatas į kongres- 
manus ant socijalisty tikieto; 
ragino balsuot už socijalistus. 
Pirmsėdžiu buvo J. C. Riley 
iš'Auburn, Me. \

Po prakalbu B.Lafrere per
skaitė rezoliuciją, kuri tapo 
priimta viso susirinkimo su 
atsistojimu ir bus pasiusta 
Supreme Court of Massachu
setts. Auky surinkta $26.36. 
Ženkleliu ir atviručiu su pa
veikslais Ettoro Giovannitti 
parduota už $6.85. Žmoniy 
buvo apie 300, lietuviy 250, 
o kity visy apie 50. Taigi 
lietuviai šiame susirinkime 
atsižymėjo gana gerai, nors 
angly apgarsinimy buvo iš
dalinta 5000, o susirinko tik 
keletas.

Kazys Vilaniškis.
Portland, Me.

Čia tik ką pastatė naują ir 
gražią City Hali, kurios pa
statymas kaštavo pusantro 
milijono. Ant pirmu luby 
įtaisyta didelė ir graži sve
tainė.

Vakare 29 rugp. kalbėjo 
toj svetainėj pirmą kartą 
kandidatas ant majoro (soci- 
jalistas) iš Cambridge, Mass. 
Taip-pat kandidatas į vice
prezidentus ant socijalisty ti
kieto drg. Emil Seidel. Žmo
nių buvo prisirinkę daug 
daugiau, kaip ant E. W.Dėb
so prakalbu.

Pirmas kalbėjo kandidatas 
ant Cambridge’iaus majoro. 
Aiškino suktybes republiko- 
ny ir demokraty partijos. 
Žmogus gana iškalbingas. 
Kuomet, išėjo kalbėti E. Sei- 
delis, svetainė suūžė nuo del- 
ny plojimo. Jauna mergaitė 
įteikė Seideliui geliy bukietą. 
Seidelis pabučiavo tą mažą 
mergaitę. Publika didžiau
siame entuziazme plojo ko
kias 7 minutes.

Kalbėjo puikiai. Kalba tę
sėsi lį valandos. Kvietė ne
tikėti melams kapitalistišku 
partijų ir prilygino Roosevel- 
tą, Taftą ir Wilsonąprie ste

jy buvo daugiau. Matomai, 
aisvieji nesibijo šventųjų. 

Bet kada laiko baliy laisvieji, 
tai šventyjy nematyti. Lais
vieji žiūri, kad niekur nebū
ty svaiginančiu gėrimy, tuo
met jie neatsisako paremti. 
Pasilinksminta gražiai.

John Katinis.
Athol, Mass.

Visur lietuviai bunda iš 
tamsaus letargiško ir prieta
ru miego, o pas mus lietuviai 
daro kaip tik atbulai. Vietoj 
šviestis, mokintis arba kokį 
aikraštį užsirašyti, sako 
“geriau” už tuos pinigus 
stiklą alaus išsigerti arba die
vui ant “garbės” atiduoti. 
“Kovos” ir “Kel.” bijo iš to
lo; su “Laisve” dar ir šiaip 
ir taip. Tas viskas vykdina- 
ma, ačiū dvasišky vadovy 
“mokinimui”.

Susitvėrus Lietuvos Sūny 
ir Duktery dr-stei ir atsira
dus progai visiems susipra- 
tusiems lietuviams rašytis į 
augščiau minėtąją draugystę, 
tai mūšy dvasiškas vadovas 
pradėjo sirgti geltonlige. 
Priežastis, rodos, aiški kiek
vienam “Laisvės” skaityto
jui. “Tėvelis”, matydamas, 
kad toji draugystė sparčiai 
bujoja ir dar kas keisčiau, 
kad ne “šventintu” vandeniu 
apkrikštyta, tad “mūšy” 
dvasiškas tėvelis griebėsi už 
bjauriausio įrankio—šmeižti, 
vadindamas šunimis ir kito
kiais... akyse savo paklus- 
niyjy. Uždraudė visur sales 
duoti, kad pastarieji neturėty 
kur susirinkimy bei prakalby 
laikyti. Čia saliy yra užtekti
nai, bet visos randasi po glo
ba “žaliyjy” kataliky. Jei
gu nori salę gauti pas juos 
prakalboms laikyti, tad jie 
pasakys už dviejy ar trijy 
dieny, nes jie turi pasiklaus
ti pas lietuvišką patarėją. 
Jeigu patarėjas pavelys, tai 
“all-right”, o jeigu ne, tai 
žinok, kad esi “negeras” ka
talikas.

Daugelis lietuviy pasipik
tino iš tokio vadovo nešva
raus darbo, todėl dabar kiek
vienas susipratęs lietuvis rū
pinasi, kaip įgyti savo salę, 
kur būty galima steigti va
karėlius, laikyti susirinki
mus, prakalbas ir t. t.

M. Vuosilka.
♦ Airiai.

(Laiškelis iš Anglijos).

Ta tauta jau nuo senovės 
pavergta po Anglijos letena. 
Laisvė tenais mažai kuom 
skiriasi nuo Rusijos laisvės. 
Žmonės ten daugiausia užsi
ima žemdirbyste. Pramonė 
miestuose mažai teišbujojusi. 
Laukininkai skursta ir dirba 
tamsa nuo tamsos. Todėl ir 
suprantama, kad Airijos jau
nuomenė bėga iš savo šalies. 
Daugiausia jie važiuoja Ame
rikon ir Škotijon. Kurie pri- 
būna Škotijon, yra karščiausi 
katalikai. Matomai, ten ku
nigija giliai savo šaknis įlei
dusi. Jau patėmyta, kad juo 
labiau užuita nuvarginta ša
lis, ten kunigėliams užvis ge
riausia, padėkime Ispanijoj, 
Airijoj, Bretanijoj, Lenkijoj.

Padėkime, laike angliaka- 
siy streiko airiai bėgo bažny
čion, kad tik išpoteriauti lai
mėjimą. Veltui buvo jy mel
dimas. Visi turėjo stovėti 
po socijalizmo vėliava. Jei
gu streikieriai šiek -tiek lai
mėjo, tai reikia padėkavoti 
unijiniams socijalistams.

Airiai po laimėjimui vėl 
bėgo bažnyčion. Jie sakė, 
kad tai dievas davė dvasią 
šventą kapitalistams.

Tai mat kokiy dar žmoniy 
esama. Jahve.

N u o R e d. —Airijoj gana 
sparčiai dabar platinas kapi
talizmas. Taip-pat auga ir 
socijalizmo judėjimas.

buklingu daktary, kurie už
siima žmoniy suvedžiojimu. 
Literatūros išparduota ir 
šiaip jau žmonės sumetė $129 
su centais.

M. Kirtiklienė.
Lawrence, Mass.

25 d. rugpjūčio vietinė ko
operatyviška draugija paren
gė prakalbas. Kalbėjo J. Ne- 
viackas, “Laisvės” bendrovės 
pirmininkas. Pradėjo nuo 
to, kaip stovi kooperacijų rei
kalai Anglijoj, Francuzijoj, 
Vokietijoj ir Belgijoj. Fak
tiškai nurodė, kaip jos kilo ir 
bujojo, kiek gero padarė dėl 
darbininky. Žodžiu sakant, 
puikiai nupiešė visą koopera
cijos istoriją užrubežyje. 
Baigdamas prakalbą, ragino 
prisidėti prie kooperacijos ir 
užsimokėti užvilktas skolas. 
Pabaigus J. Neviackui kalbė
ti, vienas iš board-direktoriy 
gerai uždrožė senam gaspa- 
doriui J. A. Paskui kalbėjo 
p. A. Ramanauskas. Visoj 
savo kalboj atkartojo pirmo 
kalbėtojaus žodžius. Tik vie
nam daikte pasakė kitaip, 
būk Anglijos kooperacijos 
prasidėjo iš 3 ar 4 žmoniy. 
Tai visai neteisybė. Paga
lbaus p. A. R., atsisukda
mas į užpakalį, sako, kad ir 
“ponas Bostonietis tą patį 
sakė”. Nežinau, iš kokios 
priežasties p. R. atkartoja 
svetimą kalbą. Argi jisai no
ri pasigerinti “Laisvei”, ku
rią pats padavė į teismą. 
Paskui pasakė, būk Lawren
ce’o kooperacija pirmutinė 
esanti. Betgi visiems gerai 
žinoma, kad daug kooperaci
jų susitvėrė dar prieš Law
rence’o kooperaciją. Kas ge
ro iš tokiy kalbėtojų, patįs 
skaitytojai galite suprasti.

J. Lukšinis.
Stoughton, Mass.

Pas mus darbai eina gerai. 
Ypač kriauciy. Stoughtono 
Rubber Co. uždirba viduti
niai. Bet iš kitur pribuvu
siam darbas geras sunku gau
ti. Savo darbininkai duoda 
bosams kyšius, kad neišvary
tu. Ar negėda darbininkui 
paikyt bosus.

Duonos Neprietelius.
Easton, Pa.

31 rugp. buvo balius šv. 
Jono draugystės. Žmoniy bu
vo nedaugiausia, ypač šven
tųjų. Kaslink laisvųjų, tai

<ap Ridzikas vogė vištas.
(Drukavota dzūkiškai.)

Žmoniy priežodzis sako: 
nuo velnio acižagnosi, nuo 
šunes lazdų aciginsi, bet nok 
tiktos bobos zbrajos nėr. 
Jau jei boba kadu užsilipa 
an sprando, tai nor gyvas 
skradzei žamy lysk. Visy 
šventy litanijoj yr pasakyta: 
nok bado, ugnies ir vainos 
ratavok mus Pondziau. Bet 
ty dar neviskas padrukavo- 
ta. Kanečnia reikia pridėc, 
kad nok bado, ugnies, vainos 
ir nezgadnos bobos ratavok 
mus Pondziau. Ne, bracia, 
jei mes, vyrai, nuo Pono 
Dzievo ratunko neprašysim, 
tai tuojčias bobos mumiem 
gyviem pradės skury lupc. 
Tai ne žertai. Jos gali tuoj 
pradėc dėvėc kelnes, o mu
miem lieps nešioc andaro- 
kus. Dzievaži, jau daugelis 
tokiy yra.

Nugi anydzien ir mano bo
ba kanečnia užsimanė, kad 
aš jai an Leiber dzienos nu
pirk tau dzvi vištas. Ji sa
ko, kad Leiber dzienoj kito
kios mėsos valgyc negali, 
kap cik vištas. Liepia aic 
ntfpirkc ir gana. Aš jai vi- 
rozinu, kad nupirkę vištas 
tai cik baikos, bet kur imc 
pinigy? O ji nei girdėc ne
nori. Misliu, kibą reiks aic 
voke. Subatos vakari pasė
miau dzidelį maišy ir nuėjau 
an farmos, kur pernai dzir- 
bau. Priselinau prie višči- 
nyko, išlangvo atidariau lan- 
gy ir pradėjau lyse. Kaip 
cik įkišau galvy ir abidzvi 
rankas, ogi cik knapc kažin 
kas už kojos ir laiko... Man, 
bracia, iš stroko net šlapia 
pasidarė. • Nei bėge, nei 
rėke. Išrozo misliau, kad 
farmerys, bet paskui paju
tau, kad šuva. Ir kap aš jo 
neprašiau, nelaidzia ir gana. 
Net poteriauc pradėjau, bet 
ir tas nemačino. Tep visy 
nakcy ir pralaikė pasikorusi 
an lango. Anrytojaus atėjo 
farmerys višty Šere ir rado 
mani. Pasėmė muškiety ir 
norėj šauc, bet pradėjau 
verke, prašycis, tai dar pasi- 
gailėj, cik nuvežė in polic- 
steišiny ir pasodzino in džė- 
ly. Tai matot, brolučiai, už 
nezgadnos bobos pagundzy- 
mo turiu sėdėc kozoj.

Nesčėslyvas Jūsų
Juras Ridzikas.

Pajieškojimai.
Pajieškau švogerio Jono Kuliso, paei

na iš Kauno gub., Panevėžio pav., Papi
lio parap., apie 16 mėty kaip Amerikoj. 
Turiu labai svarby reikalą, todėl mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

Peter Povilonis, 
10611 Curtis avė., Chicago, III.

Pajieškau savo draugo Vlado Saule- 
vičiaus, paeina iš Vilniaus gub., Traky 
pav., Merkinės volosties, Kapiniškiy 
kaimo, pirmiau gyveno Brocktone, o 
paskui Stoughtone, Mass. Jis pats ar
ba kas apie jj žino, malonėkite/ pranešti 
žemiau paduotu antrašu, nes aš turiu 
labai svarby reikalą.

Leonardas TreinaviČia,
43 High st., Nashua, N. H.

Pajieškau savo draugy: Jono Dailidės 
ir Juozo Sakalausko, paeina iŠ Suvalky. 
g..Naumiesčiopav., Sintauty parapijos, 
Sintauty kaimo. Taipgi pajieškau Jo
no Naujokaičio, Balselišky kaimo. Mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

Jurgis Daugėla,
P. O. Box 208, East Arlington, Vt.

Pajieškau apsivedimui merginos nuo 
20 iki 30 mėty amžiaus, turi būt laisvy 
pažiūry. Aš esu 28 mėty, esu laisvas ir 
turiu pelningą darbą ant visados. Kuri 
tik atsišauks, kiekvienai duosiu atsa
kymą.

Wm. Benevich,
Aurora Brewing Co. Botling Dept.,

Aurora, III.

Pajieškau švogerio Jono Motuzo, pa
eina iš Spirakiy Kaimo, Joniškės parap., 
pirmiau gyveno Mass, valstijoj. Taipgi 
pajieškau draugo Klemenso Motuzo, pa
eina iš Rodeskiy kaimo, Joniškės para
pijos. Jie patįs arba kas apie juos ži
no, malonėkite pranešti šiuo adresu*.

Wm. Benevičia,
Aurora Brewing Co. Botling Dept.,

’ Aurora, III.
Pajieškau apsivedimui draugės nuo 

17 ki 20 metų amžiaus. Aš esu 21 m., 
doras, apsišvietęs ir nerūkau. Mergina 
mylinti dorą ir apsišvietusi malonėkit 
kreiptis šiuo adresu:

V. K.
36 Everett st., Hyde Park, Mass.

M
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Ketines žinios.
Prakalbos Keir Hardie 1 

d. rugsėjo Tremont Temple 
salėj praėjo labai puikiai. 
Keir Hardie, tai žilas vardas 
Anglijos neprigulmingos dar
bininku partijos. Jisai nuo 
7 metu pradėjo dirbti mamo
se. Dabar yra parlamento 
atstovas ir sąnarys tarp tau
tiško socijalistŲ biuro. Kal
bėjo labai karštai apie soci- 
jalįzmą. • Publikos buvo la
bai daug. Buvo ir apie 10 
lietuviu.

Labor Day paroda nusise
kė. Ypatingai karštai svei
kino tik ką laimėjusią kovą 
karu darbininku uniją. Pa
rodoje dalyvavo apie 10.000.

Cambridgeport, Mass. Se
niai buvo “Laisvėj” rašyta, 
jog čionai yra susitvėrusi ka- 
ziminku kompanija, kuri lo
šė iš pinigu. Rugsėjo 1 d., 
išauštant, ta kompanija tapo 
suareštuota po num. 9 Bur
leigh st., susidedanti iš G 
ypatų. Teisme pasimokėjo 
Vincas Šimkus, Ciprijonas 
Salemonavičia, Jonas Nausie- 
da ir dar 2-ju pavardes pamir
šau, nes jie daugiau skaitosi 
lenkais. Kiekvienas pasimo- 
kėjopo 5 dol., neskaitau t kitu 
iškašciu. Aldona Giritė.

3 rugsėjo sunkiai sužeista 
mergina Gertrude M. Jor
dan, kuri dirbo Houghton ir 
Dutton krautuvėj. 1 ją šo
vė tūlas vaikinas I. H. Trai
nor. Sakoma, kad priežas
tis šovimo buvo pavydas, nes 
mergina nemylėjo Trainoro. 
Sakoma, kad mergina neiš
gyvens. J. H. Trainor areš
tuotas. Teisėjas Sullivan pa
reikalavo kaucijos $20.000.

4 rugsėjo po pietų areštuo
tas John McDonald, kuris 
prisimasino penkių metu 
mergaitę Catherine Dalton iš 
Roxbury. Jisai kaltinamas 
mergaitės sugėdinime. Kan
kinęs tą mažą kūdikį per vi
są naktį.

Neliks Blakių!
Petras Bartkevičia turi to

kiu prošku, kad kaip tik iš- 
barstysit, kur yra blakių, tuo- 
jaus neliks nė vienos. Blakės 
l minutą prapuola.

Parsiduoda po 35 centus. Su prisiunti- 
mu per pačtą 60c. Siųskit starnpoms.

P. BARTKEVIČIA 
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass.

Vienatinis So. Bostone lie
tuvis šiaučius, kuris taiso če- 
verykus, uždeda robus ir šai- 
nina paprastomis dienomis ir 
nedėliomis. Darbą atlieka 
gerai ir pigiai. Taipgi užlai
ko cigarus ir cigaretus. Pra
šo atsilankyti. Antanas Aba- 
zorius, 207 C st. kamp. Sil
ver st., So. Bostone.

Moterims
Geriausia karščiuose užeiga 
atsivėdint ir išsigert šaltos 
su “Ice cream” sodės pas K. 
Šidlauską, 226 Broadway, 
kamp. C st., South Boston, 
Mass.

Paskutinis išpardavimas 
vasariniu čeveryku, kuriuos 
galima gauti už pusę prekės. 
Nepamirškit užeiti pas mus.
Tamošaitis ir Yurgeliunas 

233 Broadway, So. Bostone.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Šią sąvaitę bus lošiama

“The Fortune Hunter”
(Laimės JieŠkotoJas)

Publika bus labai užganėdinta šiuo juo
kingu perstatymu.

Tikietus galite gauti po num. 15 Winter 
St. arba teatre ant pfeciaus Castle Sq.» 
Boston, Mass.

Tūkstančiai žmonių sava valia paliudijo, kad Severos vaistai jiems pagelbėjo!

Dievuliau! Strėnas!
Kiek tai žmonių kenčia skausmą strėnose ar šone? Ar daug žmonių 
žino, kad jiems gali pagelbėti tokiuose atsitikimuose? Kaip numal
šinus skausmą? Greičiausiai ir tikriausiai palengvėja patepus

severos GOTH ARDISKU ALIEJUMI
(SEVERA’S GOTHARD OIL)

Jis numalšina skausmą. Turėk jį visuomet po ranka. Įgijo jis sau 
pavydėjimo vertą vardą. Yra patariamas vien dėl jo ypatybių.

Kaina 50 centu

Severos Mestis nuo Kataro
(SEVERA’S CATARRH BALM)

yra tikrai vaistu iš visu išrastųjų vidiniam 
nosiniu slogu gydymui. Jis veikia tiesiog į 
gleivinę plėvę, išklojančią nosies vidų ir ki
tus alsavimus takus.

Švelnina uždegimą, sukietėjusias plėves pastato 
j normalj padėjimą.

Kaina 25 centai

Didesne Dalis Ligų
kuriomis susergame, paeina nuo užkietėjimo ir kepe
ny neveikimo, kuriuos atitaisius ir nuo jy paeiną li
gos pranyks.

Severos Pigulkos nuo Kepenų SEVRRA’S L1VER plLLS
savo pasekmėmis vertos patikėjimo. Josios grąžina 
žarnoms ir kepenims prigimtą ju veiklumą.

Kaina 25 centai.

Pardavinėjama visur, visose aptiekose. Jei tau duotų kitokius 
vaistus ažuot Severos, neimk jų. Rašyk mums.

Gydytojo patarimui adresuok:
.   , „ A'57.-A ?

s W. F. Severą Co. CED‘apiDS
Parsiduoda Vargonai.

Kas nori nusipirkti pigiai visai gerus 
vargonus, lai kreipiasi šiuo adresu:

Ch. Roman, (9L)
250 4thst., So. Boston, Mass.

Atydai Monteiliečių.
Teatras, Monologai, Dainos ir Šokiai, 

parengti Lietuvių Teatrališko ratelio 
“Viesulą”. Statys ant scenos “Sve
čiai iš Lietuvos” su įvairiais pamargi- 
nimais. Atsibus Subatoj, 14 Rugsėjo, 
svetainėj K. of P., 825 No. Main st., 
Montelllo, Mass. Prasidės 7:30 vai. va
kare. Užkviečia KOMITETAS.

KONCERTAS ir ŠOKIAI
Rengia 162 kp. L.S.S. Atsibus 

Subatoj, 7 rugsėjo (September), 1912.
Svetainėje

Knights of Honor Hall
730z Washington St., Boston, Mass.
Prasidės 7:30 vai. vakare ir trauksis iki 

12 vai. nakties.
Šis koncertas buvo rengiamas ant 31 

rugpjūčio^ bet neįvyko dėlei kaltės sa
lės užžiūretojaus, todėl dabar bus daug 
geriau prirengtas ir smagesnis. Bus le- 
kiojanti krasa ir skiriamos dvi dovanos: 
mandalina ir knyga. Kalbės Džian Bam
ba ir Čigonas 
kitoki pamarginimai.

Kviečia KOMITETAS.

ainuos kvartetas ir bus

JĖZAUS DRAUGIJA
ARBA JĖZUITAI

Kas jie per vieni Ir Raip jie baž
nyčią gelbėjo?

Knygelėj suprantama kal
ba išaiškinta jezuity brolijos 
įstatymai. Tie įstatymai pa
rodo, kad jėzuitai buvo 
didžiausi veidmainiai ir nei 
kiek nepaisydavo tikru Die
vo prisakymu. Tuo tarpu,

TuisiNoiAusiA < ivrir'iz A
IR GERIAUSIA A P I I H K A

LIETUVIŠKA * llulYrl
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. I3OSTOIN. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Krajavi Škaplieriai.
Parsiduoda krajavi Škaplieriai parga

benti iš.IJetuvos po 25c. tuzinas. Agen
tams prabeles prisiunčiu uždyką.

Trejanka (trejos devynerės), visiems 
žinoma Palangos aptiekų, parsiduoda po 
25c. pakelis arba bertainis svaro. Par- 
davikams duodam 3 svarus arba 12 pa
kelių už $1.50.

Popieriai rašymui laiškų su visokiais 
pasveikinimais ir tam pritinkančioms 
dainelėms, su gražioms kvietkoms ir 
paveikslėliais parsiduoda 12 popierų su 
konvertais už 20c., 6 tuzinai už $1.00, 
1000 popierų be konvertų—$5.00, 1000 
popierų su konvertais $6.00.
Užlaikom visokių knygų,pavinČiavonių, 

pastatomų altorėlių ir visokių stainęlių. 
Agentams duodam gerą nuošimtį ant 
visokių tavorų. Adresuokit:

K. J. INTAS,
P. O. Box 1724, New York, N. Y.

sAkušerka
(O

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Mtl.

s

3
Ji Pasekmingai atlieka savo dar- 

bą prie gimdymo, taipgi suteikia
3 visokias rodąs ir pagelbą įvairio- 
§ se moterų ligose.

OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS£ su. oujiui’I, mnss.
0e)<9<9©4a4c>itc)»tc)*c)stc)itc)iee)Jt4c)

A. G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

Labai žingeidžios knygos!
Kurie mylite skaityt, o dar neturite šių knygų,—pasiskubinkit išsirašyt, nes 

jau nedaugiausiai jų turime.

Pasaulių Ratas
Astronomiška knyga. Aprašo apie 
saulę, planetas ir kometas, ir apie 
astronomus, kurie jas surado. Su
paveikslais. Kaina

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

J. STROPUS
30 XV. Broadway, So. Boston, Mass.

(Pinigus galit siųst krasos ženkleliais)

Meiles Karštlige
Mintįs ir prilyginimai apie meilę. 
Kiekvienam žingeidi ir pamokinanti 
knygele. Kaina tik; 2()c.

.1. R. TUUNIL.A
Užlaikėm didelę

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliiibinių Žiedų. Užlaikėm 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm į namus. Užlaikėm 
taipgi Didelę Sankrovą DRAPANŲ:Vy- 
rams Siutus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

822 Washington Street

Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
J. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir 

F. S. Šimanskis.

lietuviškąi-lenkiškai-rusiškas

DAKTARAS
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe- . 
sorius Massachusetts $ 
steite. Jau arti 18 £<! 
mėty, kaip aš pasek- 
mingai gydau ir at- gį 
lieku operacijas. Te- b 
myk!!! Neik jieškot s 
manę į aptieką ant i__r______
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui ju ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Ofiiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

DR. M. ZISELMAN
7 Parmenter St., Boston, Mass.

Telephone Richmond 1967-R.

^JECZ^

Perkant žiūrėk, kad butų ta markė, 
o galiai teisingai.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečių, Krutinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokių vabaliukų.

25c., 50c.

25c. 
50c.

ir $1.00 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c.

Egiutero No. L 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka - -
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

,, nuo Kirmėlių del suaugusių 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatruukis - 
Skilvio Lašai -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios . - -
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo 
Gyd. dėl nemalin 
Milteliai apstabd

dbc.
25c
25c
25c

$3.50 
50c.

(REIKALINGA
| v J 11\ I

Arba šiaip prie įvairių darby. Jeigu ap
siima dirbti visą sezoną, kompanija ap
moka ir kelionę. Norintieji platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu:
UNITED STATES

EMPLOYMENT OFFICE
3 Tremont Row, - - Boston, Mass.

q 0
1 Telephone So. Boston. 845 M

; DR. F. MATULAITIS
; 495 Broadway
Į SO. BOSTON, MASS.
[ Valandos:

• Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
! Nedėliomis iki 3 vai. po piet.

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu pa
gal naujausią madą. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprosinu ir padarau kaip naujus. Vit-ą darbą 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miestelių, 
kurie prisiunčia audimą del siūto arba kitokio ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt mierą ir madas del išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaitės, reikale kreipkitės pas savo tikrą tau
tietį, o busit užganėdinti.

P. BUZI-WICH,
252 South St., Athol, Mass.

Męs savo sandeliuose užlaikom puikiausią

SENĄ KENTUCKES DEGTINĘ
Pamėginkite ypatingai žemiau nurodytas:

MONOGRAM DEGTINE
B
LYME BEACH
EGG ROCK
ROWES WHARF ,,
BOSTON LIGHT ,,
SHOEMAN’S FAVORITE
KEITH’S PRIDE

Taipgi užlaikome Vyną, Džinę ir Brandę.

kvorta -50c gorčius $2.00
65c » » 2.50
75c f t 2.50

1.00 f > 3.50
1.00 > f 3.50
1.00 t ♦ 3.50
1.00 » 9 3.50
1.25 9 9 4.50

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE., NEWAo«rRS BOSTON, MASS

X DIDŽIAUSIAS ✓ / ww T a • • LEIDŽIAMAS Š 
Jį DARBININKŲ • • \ / Į\ LIET. SOC. J
S SAVAITINIS l\\/ V /“A SĄJUNGOS *
Jį LAIKRAŠTIS AMERIKOJE S

“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip
snius.

“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti juos.

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo 
idėja.

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.

Prisiųskit savo adresą, o
DYKAI. Nuo naujų m<

•są, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
etų “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

Moyamensing Avė
V Cl F»HlLADE3L,F»t-IIA, I>I;ININ*A

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA OLSELIS
Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.
Jei nori sveikų gėrymų ant Velykų, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiųsim orderius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., KamR’8yS:r<,ketsqsut^nelo,‘/ Boston, Mass.

Užsirašyki! ‘Lietuvių Žurnalą’
Išeina kartą į menesį ir 

prekiuoja tik 50c metams.
"Lietuvių Žurnalas", yra 

tai savo rūšies laikraštis.
Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 

įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybe — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. 'J ai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 

“Lietuvių Žurnalas”, 1607 No. Ashland Ave., Chicago, III.

Pirkite Bekernę AISVOJI 7M0NIJA

taliku bažnyčios galybė. Kri
tikuodami jėzuitus, męs tuo- 
mi pačiu judiname pačios 
bažnyčios pamatus.

Kiekvienas privalo nusi
pirkti šią knygelę netik sau, 
bet ir savo giminėms Lietu
voje. Cenzūra tą knygelę 
praleis. Lietuvoje gi ypa
tingai reikia kritikuoti kuni
gija

Kaina tik 10 c. Kreipki
tės į “Laisvės” Redakciją, 
242 W. Broadway, South 
Boston, Mass.

I IpTIJVn K()(1G1 moki $15.00 ar 
LllllUVl. ,$18.O() už ruimus So. 
Bostone ir dar turite bijot valkatų, at
eikite pas mane, o aš duosiu 4 ruimu* 
su gazais, skalbynėm ir šaltierium už 
$9.00, o 5 tokius pat ruimus—už $10.00 
ant mėnesio. Priimame su vaikais. Į 
Bostoną galima nueit pėkščiam i 15 mi- 
nutų. Ateikite pas

H. FINSTEIN
13 .Jordon Place, arti Sixth Street 

Cambridge, Mass.

Lietuviška KRIAUCKA
Gerbiamos Lietuvaitės, pranešu jums, 

kad ikišiol gyvenau ant D st., o dabar 
persikėliau ant Broadway po No. 242į, 
ant antrų lubų. Siuvam visokius mote
riškus žieminius ir vasarinius drabužius 
(rūbus), taipgi ir dėl jaunavedžių. Vis
ką atliekam kuonogeriausiai. Prašome 
visada kreiptis po šiuo adresu:

ONA CZEPULIONIS
242į Broadway, So. Boston, Mass.

D1SPENSARE
Jan 20 metų nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI!
šiokiomis dienomis atidaryta nuo 9 iki 8 
vai. vakare, šventadieniais quo 10 ryte 

iki 4 po piet.
Gydome visokias ligas Vyru, Mo
terų ir Vaikų ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimų. x
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Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos Skaudėjimo -
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojy
Geležinis Sudrūtintoias Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Paliauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plemų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas -
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas - - .
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus - 
Groblevskio Pleisteris 

(Kaštavolo)
Pamada Plaukams -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės ... 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

ir Niežų ....
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo štoruose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
ovanai kokiems nors apgavikams tose 

apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. BLM A MAIN STS., PLYMOUTH, PA.

25c. 
50c. 
25c. 
15c.

$1.25 
50c. 
10c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
50c. 
35c.

$2.00 
$1.00

$1.25

25c. 
25c. 
25c. 
50c.
15c.
25c. 

$1.00 
25c.

$1.25

$2.00
$2.00

$50

t\

biznis parsiduoda visai pigiai už
tai, kad savininkas serga ir nori 
išvažiuoti gydytis, o neturi kam 
palikti savo biznio. įplaukų yra 
nuo SOI) iki 990 dolerių per savaitę 
(cash), 2 dideli štorai su visais 
įtaisais ir bekernė su visomis ma
šinomis del kepimo, taipgi 2 ark
liai ir vežimai su visais pakinki- 
mais. Geriausia proga Lietu
viams įgyti vieną iš didžiausių biz
nių So. Bostone už $7000, todėl, 
kurie norėtumėt platesnių žinių 
apie tai, kreipkitės greičiaus pas:

Lithuanian Agency
233 Broadway, So.Boston,Mass. 

Telefonas So. Boston 1236-W

A. IVASKEVIČ, Manauer

V‘L. Ž." tai mėnesinis laikraštis. 
“L. ž. neužsiima politika, bet nu
rodo geresnius — Švaresnius ke
lius išsiliuosavimui Žmonijos. “L, 
Žmou." prieinamiausis laikraštis.
KAINA METAMS TIKTAI 60 CEN.
Pinigus siųskite Money Orderiu, 
arba registruotame laiške.

ADRESAS:
, „LAISVOJI ŽMONIJA’’
1841 So. Hoisted st., Chicago, Ill.
P.S. Jai nori pamatyti, tai prisiųsk 
1c. stempą, o prisiusime **L. Žmo." 

o

Jieškotojams. .
Siuoini atkreipiame atvdą gerbiamųjų 

“Laisvės” skaitytojų, kad pajieftkoji- 
me- 

bizniškus paiieš- 
iž 1 vieną sykį ir 

Neskaitytojams pa

muš giminių ir draugų talpinam ant n 
tų 1 sykį dovanai. Už bizniškus paji 
kojinius imam po 50c. už ” 
1 dol. už 4 sykius. J" 
jieškojimus dykai netalpinam.

Administracija.

‘‘Look Gut! Ybu’d better
take care of Xdurself" ,.5A

Galvos skaudėjimas, gerkles sopeA 
jĮFyBa skaudėjimai krūtinėje, šonuose,pabrinkę 

muskulai ar kitoki slogų ženklai neineis 
i sunkų padėjimą jeigu vartosi

H D r. Richter’io
PA1N-EXPELLERI
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake- 

wk lių; 25c. ir 50c. už bonkų. Sergėkis
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk

JjlL tik kad but ų Inkaras ir mūsų vardas.
P. AD. RICHTER CO., 2tS Pearl St., New York.

» RicUterio PlllAs yra genia nuo viduriu
sukietėjimo. 25e.tr 60c. J

V,, .... .............
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